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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-18  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Jacob Claesson, Örebro SK 
 
Bestraffning:  
Efter matchen i Bandyallsvenskan mellan Örebro SK – Nässjö IF 2023-01-15 
anmälde HD Gustaf Bortas en incident som inträffade efter slutsignal. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Efter matchens slut går Jacob Claesson från det tekniska området rakt ut på isen mot 
oss domare. Jacob, som precis vunnit matchen med sitt Örebro, är några meter från 
oss för att tacka för matchen när han vänder blicken mot Nässjös målvakt som då 
befinner sig på egen planhalva. Jacob gestikulerar då en hånfull gest tydligt riktad 
mot Nässjös målvakt. Med båda händerna gnuggar han vid sina ögon. En gest som 
tydligt uppfattas som ett hån mot målvakten att han ska grina.  
 
Målvakten i Nässjö som blir ursinnig får vi bort från händelsen vilket gör att det inte 
eskalerar. 
 
Yttrande från Jacob Claesson: 
Jag vill härmed lämna mitt yttrande i en anmälan mot mig för en händelse i matchen 
mellan Örebro SK där jag är en i ledarstaben och Nässjö IF  den 15 dec 2023.  Jag 
har även bifogat en video på händelsen som jag uppmuntrar er att titta på som 
styrker min bild av händelsen. 
  
Jag vill först backa bandet för att ge hela sammanhanget till det inträffade. I den 
första halvleken är det en situation där en av våra spelare går omkull i motståndarnas 
straffområde där vi från Örebrolägret önskar att en straff tilldöms. Så blir inte fallet. 
Vår Huvudtränare Niclas Holmgren tillsammans med assisterande tränare Patrik 
Sjöström får då förklarat av HD Gustav Bortas att det var AD Viktor Grahn som via 
headset kommunicerat till Bortas att ingen straff bör tilldömas. Jag står i andra änden 
av tekniska området och är således inte med i denna diskussion och hör heller inte 
vad som sägs utan får berättat för mig av mina tränarkollegor bakgrunden till den 
uteblivna straffen. 
  
När halvtidsvisslan går, kommer AD Viktor Grahn på eget bevåg fram till mig dvs jag 
påkallar inte honom utan han kommer fram till mig och säger ”Här är min bild av 
straffsituationen” jag lyssnar och besvarar detta med ” vill du höra hur jag upplever 
situationen” och jag börjar berätta min bild av straffsituationen.  Hela denna 
diskussion är väldigt lugn och sansad. Jag gillar Grahns förmåga att kunna 
kommunicera och inga hårda ord eller högre tonläge förekommer överhuvudtaget. 

http://www.svenskbandy.se/


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

Vilket jag är övertygad om att Grahn kan bekräfta. Under tiden denna konversation 
pågår väljer Nässjös målvakt att inte åka mot skridskoskydden utan åker i full fart mot 
mig och AD Grahn och börjar skrika åt mig att vår spelare ” spetsat”, han skriker åt 
mig och är provocerande i sin framtoning. Jag bemöter detta med att jag inte tycker 
han har med denna diskussion att göra och att han överhuvudtaget inte vet vad vi 
diskuterar. Cimen fortsätter att skrika åt mig och provocera mig och deras spelare får 
mota bort honom från mig och Grahn. Tyvärr har jag inte klipp på detta men tittar 
man på sändningen från matchen ser man Cimen i nedre höger bildkant strax efter 
halvtidsvisslan åka i annan riktning än sina lagkamrater för att komma bort till vårt 
bås där mitt och AD Grahns samtal pågår. Man hör klart och tydligt hur deras ledare 
vid 4-5 tillfällen ljudligt skriker ”Cimen” för att få honom att åka ifrån situationen. 
  
Med anledning av detta får jag inte ge min bild av straffsituationen som Grahn gett 
mig klartecken att göra. Istället passerar jag Grahn när han tar på sig skridsko-
skydden som är belägna på vägen mot vårt omklädningsrum. Här är min, HD Bortas 
och AD Grahns diskussion fortsatt fredlig och avslutas med ett skratt och jag och 
Grahns klappar om varandra. 
  
Efter matchen står de 3 domarna på mittplan och jag går ut för att tacka för matchen 
och jag är glad och lättad över vår vinst. Jag ser Nässjös målvakt Jesper Cimen snett 
framför mig då han vad jag erfar varit och tackat de tillresta supportrarna. Jag ser i 
ögonvrån att han åker och tittar åt mitt håll en lång stund och vill ha en reaktion och 
få ögonkontakt med mig. Jag ignorerar detta tills jag hör honom kalla mig ”jävla tönt”. 
Jag bemöter då hans blick och väljer då att inte skrika tillbaka utan ler bara och 
gnuggar mig i ögat. Därefter går jag raka vägen mot domarna och sträcker fram 
handen för att tacka för matchen. Jag ser då att de båda assisterande domarna 
hastigt åker iväg mot Cimens håll. Jag har ingen ambition att hamna i någon vidare 
dispyt utan väljer att gå raka vägen mot vårt omklädningsrum utan att 
överhuvudtaget vända mig om vid något tillfälle, vilket den bifogade videon av 
händelseförloppet styrker. Jag märker därför inte hur Cimen reagerar utan får det 
berättat för mig i efterhand och jag får även se den bifogade videon som tydliggör det 
för mig. 
  
Jag hade ingen som helst anledning att ha någon slags konfrontation med Cimen, 
utan det är Cimen som först i halvtidsvilan åker bort till vår bänk där jag står och 
pratar med AD Grahn för att skrika åt mig och provocera mig och dessutom efter 
matchen där han åker och ”stirrar ut mig” och kallar mig för ”jävla tönt” för att skapa 
en reaktion. 
  
Vidare ställer jag mig frågande till varför en anmälan riktas mot mig och inte mot 
Cimen som den bifogade videon tydligt visar är hotfull och vid två tillfällen gör försök 
att komma fram till mig. Två stycken domare och en medspelare får hjälpas åt att 
mota bort honom och man hör tydligt på videon att han ljudligt skriker något som jag 
inte hör vad mot mig. Jag ställer mig frågande till om detta är ett lämpligt beteende 
och jag tycker videon tydligt visar vem av oss som behåller lugnet och vem av oss 
som eldar upp stämningen. 
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Yttrande från Jesper Cimen, målvakt Nässjö IF gm Kent Andersson: 
Efter en mycket jämn match där Örebro stod som vinnare och spelarna åker fram 
och tackar varandra för matchen på ett lugnt och sansat sätt, så åker Jesper Cimen 
fram och tackar NIF supportrarna på läktaren. Därefter åker Jesper mot platsen där 
skridskoskydden ligger och då får han ögonkontakt med Jacob Claesson som då gör 
gester med sina händer vid sina egna ögon som kan tolkas som ”nu kan du gråta lite 
när du har förlorat”. 

Så efter en jämn match där man har förlorat så blir naturligt vis Jesper förbannad och 
skriker något tillbaka till Jacob och då kommer AS domaren och går i mellan och 
leder bort Jesper så att han går in i omklädningsrummet. 

DN:s beslut nummer 22062:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Av filmklippet framgår att Claesson går fram mot domarna efter matchen. 
När han är nästan framme vid domarteamet syns ena domaren snabb skrinna iväg 
för att mota bort Nässjös målvakt som är på väg mot domarna och Claesson. 
Kvarvarande domare pekar då åt Claesson att gå sin väg vilket han också gör. 
Domarna leder sedan ut Nässjös målvakt som av bilderna att döma är mycket 
upprörd.  
 
Tyvärr är filmkvalitén ganska dåligt och saknar ljud så det finns ingen möjlighet för 
DN:s ledamöter att se ansiktsuttryck eller avgöra vem som sa vad och vad som 
sades. Detta innebär att inget regelbrott kan konstateras. Ord står mot ord och DN 
kan därmed inte beslutat annat än att inte vidta någon åtgärd mot Jakob Claesson 
med anledning av anmälan. 
 
Överklagan 
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma 
med klagoskrift till Riksidrottsnämnden, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 
 
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Kajsa Holm-Asplund, Roland Fager, Anders 
Jakobsson och Bo Nilsson.  
 
Gudmund Knutson har anfört jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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